
ДОГОВОР

Днес, 10.04.2018 г., в гр.София се сключи настоящият договор между:

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ, с адрес гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 2, 
ЕИК 131426401, представляван от Неда Кристанова -  директор, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от едната страна и

„ПСИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД със седалище и адрес за управление: гр. София, ул. „Кутловица“ 
№ 11, ЕИК 030116772, представлявано от Пенчо Овчаров, управител, наричан по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

на основание чл. 112 от Закона за общестевни поръчки се сключи договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за 

осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, арбитри и наблюдатели за 

нуждите на Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2017/2018 г.“, при следните 

условия:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да извърши конкретни дейности, насочени към предоставяне на лиценз за ползване на 

мрежова среда за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, арбитри 

и наблюдатели за нуждите на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2017/2018 г., в 

съответствие с Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и детайлно описана в 

Техническото и Ценовото предложение (Приложения №№1 и 2) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от настоящия Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по ал. 1 в съответсвие с 

изискванията на Техническото задание на Възложителя, Техническото и Ценовото 

предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор и в 

сроковете по настоящия Договор.
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ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1) Цената на договора е 64 500 /шейсет и четири хиляди и петстотин/ лева без 
ДДС, ДДС в размер на 12 900 /дванайсет хиляди и деветстотин/ лева или обща стойност на 
договора 77 400/седмедесет и седем хиляди и четиристотин/ лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява плащането на три части, както следва:

-  авансово плащане в размер на 50% -  в срок до 20 дни, след представяне на 
оригинална фактура, подисване на приемателно-предавателен протокол и изпълнение на 
задълженията по чл. 3, ал. (2);

-  плащане в размер на 30% -  в срок до десет дена след приключване на сесия май- 
юни на ДЗИ 2017/2018 и представяне на оригинална фактура;

-  плащане в размер на 20% -  в срок до десет дена след приключване на сесия 
август-септември на ДЗИ 2017/2018 и представяне на оригинална фактура.

(3) В процеса на изпълнение на услугата общата стойност на договора не подлежи на 
промяна.

(4) Дължимите суми се превеждат по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
В1С код: ТТВВВС22
1ВА1Ч1: ВС22ТТВВ94001527812361

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
УСЛУГАТА, предмет на договора, за целия период на държавни зрелостни изпити 
2017/2018 г. като изпълнението на всички операции, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се 
осъществяват само при условие, че до тях е осигурен свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Лицензът се предоставя в срок до 1 час от сключването на договор.

(3) За краен срок за изпълнение на настоящия договор се счита приключване на 
сесия август-септември на държавните зрелостни изпити 2017/2018 г. като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимента за точно, качествено, своевременно и отговорно 
предоставяне на УСЛУГАТА за целия период на договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
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1. да оказва съдействие на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯ за получаване на необходимата 
информация, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията му по този 
договор;

2. да подпише приемно-предавателен протокол при приключване на УСЛУГАТА и 
приемане на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да заплати на И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ уговореното възнаграждение, съобразно 
условията на настоящия договор;

4. да предостави на И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ телефони и е-таП адреси за връзка със 
съответните длъжностни лица свързани е всеки етап от изпълнението на УСЛУГАТА.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:

1. да контролира изпълнението на поетите от И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ договорни 
задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са 
задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не 
излизат извън рамките на договореното;

2. да иска от И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 
отклонения от възложеното.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши възложената работа професионално, качествено и според 
изискванията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ;

2. да осигури свои представители за обезпечаване на УСЛУГАТА за целия период 
на договора;

3. да предостави на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ телефони и е-таП адреси за непрекъсната 
връзка с лицата, обслужващи УСЛУГАТА, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. да обучава, консултира и оказва съдействие на място на представители на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за срока на договора;

5. да отстранява всички недостатъци в рамките на срока на договора за своя сметка;
6. да не разгласява и да не разпространява каквато и да е било информация, 

предоставена от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и станала известна, във връзка и по повод 
изпълнението на настоящия договор;

Чл. 7. И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходимото съдействие във връзка е 
предоставяне на УСЛУГАТА;

2. да изисква от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ приемане на работата, когато тя е извършена 
според договорените условия;

3. да получи уговореното в този договор възнаграждение.
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ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 8. При забавяне изпълнението на задълженията по този договор неизправната 
страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % от договорената между страните 
цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10% общо.

Чл. 9. При неизпълнение на договора неизправната страна дължи неустойка в размер 
на неизпълнената част (вкл. и до 100% от стойността на договора).

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. Този договор може да бъде изменян и допълван само по взаимно съгласие на 
страните, изразено в писмена форма.

Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:

1. е изпълнение и приемане на възложената работа е протокол;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

Чл. 12. Настоящият договор може да бъде развален при доказана вина на една от 
страните, като невиновната страна има право на обезщетение за неизпълнение на договора.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си в срок и при условията на настоящия 
договор.

Чл.14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от 

настоящия договор следните приложения:.

1. Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Предлагана цена (Ценова оферта) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Всички спорове, възникнали при тълкуването и изпълнението на този договор се 
решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно -  по реда на ГПК. 
За неуредените с този договор въпроси се прилага законодателството на Република 
България.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра — по един за всяка от
страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЕНЧО ОВЧАР'



Образец № 2

ДО
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В 
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 
УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ПСИТ БЪЛГАРИЯ ООД

регистрирано с решение от фирмено отделение на 17.06 по ф.д. № 13300/1991г. при СГС, 

ЕИК/БУЛСТАТ 030116772 със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, 

ул. Кутловица№ 11, данъчна регистрация ВО030116772, тел. 02 4894842, факс: 02 8463362, 

е-таП р811@р811.Ъ§, представлявано от Пенчо Николаев Овчаров в качеството му на 

Управител

След като се запознахме с изискванията на обявата за възлагане на поръчката с предмет 

Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на обучение, 

апробация и подготовка на оценители, арбитри и наблюдатели за нуждите на държавни 

зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2017/2018 г. представяме настоящото техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, като предлагаме да изпълним поръчката, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя при следните условия:

1. Приемаме да изпълним поръчката в срок до 1 час след сключване на договор.

2. Приемаме да изпълним поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, 

посочени в документацията за участие и обявата по настоящата обществена поръчка.

3. Прилагаме следното описание за изпълнение на изискванията на възложителя, 

посочени в техническото задание:

>  Предоставяне на лиценз за ползване на софтуерно решение, което 

предоставя реална среда за апробация и подготовка на оценители, арбитри 

и наблюдатели, по-нататък наричани за краткост „проверители“ при 

провеждане на Държавни зрелостни изпити 2018 г. за период от 6 месеца.

>  Системата е предназначена за проверка на компетентността на оценители, 

арбитри и наблюдатели, които да бъдат ангажирани с оценяване на 

изпитните работи при провеждане на държавните зрелостни изпити.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Чл. 2 от ЗЗЛД



> Системата осигурява възможност на кандидатите за проверители, които са 

преминали съответната подготовка, да апробират и затвърдят на практика 

знанията и уменията си за проверка на изпитни работи чрез софтуер, по 

начин максимално близък по функционални възможности до 

традиционния начин за оценяване на изпитни материали на хартиен 

носител.

>  Системата осигурява възможност на служители на Центъра за оценяване в 

предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) или наети от тях 

експерти да извършват отдалечена проверка и оценяване на изпитни 

работи по определени критерии, да организират и провеждат тестове за 

подготовката на потребителите и въз основа на демонстрираната 

компетентност да ги сертифицират за участие в изпитните сесии на 

държавните зрелостни изпити.

>  Проверителите, преминалите успешно тестовете, организирани от 

ЦОПУО, получават сертификат за придобитите умения и се включват в 

списък на сертифицирани оценители за участие в изпитните сесии на 

държавните зрелостни изпити.

>  Системата има възможност да предоставя при заявка списък на 

сертифицираните проверители, който да съдържа и статистика за тяхното 

представяне. За всеки проверител се събира статистика за предмета, който 

оценява, броя работи, които е проверил, броя работи, които са били 

арбитрирани, както и броя работи, които са били върнати за повторно 

оценяване. Въз основа на статистиката ЦОПУО следва да организира 

подбор на проверители по всеки предмет за съответната изпитна сесия.

4. Готовият проект ще представим в сградата на ЦОПУО с адрес: гр. София 1113,

Дата: 26.03.2018г.

бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет
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Образец № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От: ПСИТ БЪЛГАРИЯ ООД

регистрирано с решение от фирмено отделение на 17.06 по ф.д. № 13300/1991г. при СГС, 

ЕИК/БУЛСТАТ 030116772 със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, 

ул. Кутловица№ 11, данъчна регистрация ВО030116772, тел. 024894842, факс: 02 8463362, 

е-шаП рзЦ@рзЦ.Ъ§, представлявано от Пенчо Николаев Овчаров в качеството му на 

Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Потвърждаваме, че сме запознати с всички условия за изпълнение на поръчката с 

предмет: Предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда за осигуряване на 

обучение, апробация и подготовка на оценители, арбитри и наблюдатели за нуждите на 

държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2017/2018 г.

1. Приемаме да изпълним поръчката съгласно условията на техническата спецификация, 

като нашето ценово предложение за участие в избор на изпълнител за обществена 

поръчка чрез събиране на оферти с обява е, както следва:

Обща цена в размер на:

Цена без ДДС 64 500.00 (шестдесет и четири хиляди и петстотин) лв.

Цена с ДДС 77 400.00(седемдесет и седемхиляди и четиристотин) лв.

Цената включва всички разходи за предоставяне на лиценз за ползване на мрежова среда 

за осигуряване на обучение, апробация и подготовка на оценители, арбитри и 

наблюдатели за нуждите на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2017/2018 г. 

Цените са в български лева.

Цените се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая.

2.3аявяваме, че:
2.1. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за 

изпълнител, да изпълним поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в проекта 
на договора.

2.2. Съгласни сме заплащането да става съгласно клаузите, залегнали в проекта на 
договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на


